HABER
TOBB BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU:

“Nitelikli eleman arayanı
iş arayanla buluşturduk”
Tekirdağ’a değer katan işadamları için düzenlenen ödül törenine katılan TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, odaların iş dünyasına katkılarını anlatırken, kredi almak için
kefaletten, danışmanlık hizmetine, nitelikli eleman temininden şirketlerin üzerindeki
yükü kaldırma çalışmalarına kadar her alanda aktif çalıştıklarını anlattı.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Tekirdağ’a Değer Katanlar Ödül
Töreni’ne katıldı. Törende Tekirdağ
Valisi Ali Yerlikaya, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi
Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz
Günay, Tekirdağ Ticaret Borsası (TB) Yönetim
Kurulu Başkanı Osman Sarı, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Özlem Yemişçi, Ziyaeddin
Akbulut, Bülent Belen, TOBB Yönetim Kurulu
Üyesi ve Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Yardımcı, Uzunköprü
Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akalın, Uzunköprü Ticaret
Borsası (UZTB) Meclis Başkanı Mehmet Arda,
UZTB Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Eren ile
çevre il ve ilçelerdeki oda/borsa başkanlarıyla
çok sayıda iş insanı yer aldı.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ödül
töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’de özel
sektörün korunması için adımlar attıklarını ve
bu kapsamda TOBB olarak Bankalar Birliği ile
protokol imzaladıklarını belirtti. Hisarcıklıoğlu,
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m TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu,
Tekirdağ TSO
Yönetim Kurulu
Başkanı Cengiz
Günay ve Yönetim
Kurulu üyeleriyle.

“İmzaladığımız bu protokolle ticari hayatta en temel sorun olan karşılıksız çek olayını ortadan kaldıracağız. Bir iş adamı bankaya müracaat
ederek, mal verdiği kişinin sicilinin temiz olup olmadığını öğrenecek.
Ona göre ticaretini yapacak. Karşılıksız çeklerde %90 oranında artış
yaşandı. Bu soruna acil müdahale edilmesi gerekiyordu ve attığımız bu
adım sonrası kalıcı çözüm üreteceğiz” diye konuştu.
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adım yaklaşıyor ama bizim devletten tek isteğimiz var, o da rakiplerimizle eşit olanakları bize de
sağlasın. Devlet bizim önümüzü açsın” dedi.
Hisarcıklıoğlu, artık sistemi değiştirme zamanının geldiğini ifade ederek, Türkiye’de ilk
defa sivil anayasa sürecinin başladığını söyledi.
Anayasa hazırlık sürecinde herkesin dayanışma
içinde olması gerektiğini anlatan Hisarcıklıoğlu,
anayasanın her konuda yeterli olması gerektiğini
belirtti.
“İHRACATTA DEMİR YOLUNU AKTİF HALE
GETİRECEĞİZ”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Anadolu’dan Batı’ya kara yoluyla ihracat yapılmasının maliyeti çok yükselttiğini ifade ederek şöyle konuştu:
“İhracatta demir yolunu aktif hale getireceğiz. Bu konuda bir çalışma
yaptık. Anadolu’daki sanayicinin ürettiği malı kurduğumuz şirket kanalıyla belirli merkezlerde toplayıp, demir yoluyla Bandırma’ya taşıyacağız. Buradan da feribotlar ile Tekirdağ Limanı’na gelecek. Tekirdağ
Limanı’ndan da Avrupa’ya ulaşacak. Tekirdağ’da Türkiye’nin en büyük,
Avrupa’nın da üçüncü büyük konteyner limanı inşa edildi. Kentte birçok
alanda büyüme yaşanıyor. Limanla birlikte ihtiyaç duyulacak lojistik köy
projesi de hayata geçirilmeli.”
“UMEM BECERİ’10 PROJESİ’Nİ DUYURUN”
İstihdam sorununun çözümü ve nitelikli eleman temini için hazırlanan UMEM Beceri’10 Projesi’nin önemi üzerinde duran TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, proje sayesinde iş insanlarının hem istediği nitelikte işçiye kavuşacağını hem de istihdam yükünün 4,5 yıla kadar %18 oranında
azalacağını ifade etti. Mesleki eğitim alacak iş arayan insanların aynı zamanda sigortalarının yapıldığını ve günlük 20 lira cep harçlığı verildiğini
dile getiren Hisarcıklıoğlu, üç ayın sonrasındaki staj döneminde günlük
harçlığın 25 liraya yükseldiğini söyledi.
Türkiye’nin sanayi sektöründe de büyük ilerlemeler kaydettiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Türkiye, önüne koyduğu ihracat hedefine adım
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n TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu,
Tekirdağ Valisi
Ali Yerlikaya’yı da
makamında ziyaret
ederek, kentin
ekonomisine ilişkin
görüş alışverişinde
bulundu.
Hisarcıklıoğlu’na
kentin ve civar
ilçelerin oda ve
borsa başkanlarıyla
iş insanları da
eşlik etti.

TEKİRDAĞ SANAYİ ODASI İSTİYOR
Tekirdağ Valisi Ali Yerlikaya da Ergene Eylem
Planı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, sanayi sektöründe olan gelişmeleri anlattı.
Yerlikaya, Tekirdağ SO’nun kurulması çalışmalarının tamamlandığını ve TOBB ile hükümetin uygun görmesi halinde Türkiye’nin 13.
sanayi odasını kurmak istediklerini dile getirdi.
Tekirdağ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay da, TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun Türkiye ekonomisinin gelişmesi için önemli çalışmalar yürüttüğünü vurgulayarak, “Türkiye yükünü almış, vagonları dizilmiş
bir katar gibi ilerliyor. Bu tren katarı hiç durmayacak” diye konuştu. Günay, kadın ve genç girişimcilere büyük önem verdiklerinin de altını çizdi.
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Özlem Yemişçi konuşmasında, TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu’nun özellikle kadınların ve gençlerin girişimcilik alanında ön plana çıkması
için olağanüstü gayret gösterdiğini belirterek
Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti.
Konuşmaların ardından sanayicilere ödülleri verildi.
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